Date: September 6th, 2021
Circular No:4 / AY 2021-2022
Subject: _ Important School timings, early release, and students' discipline

Dear Parents,
I write to thank you for enrolling your children at Ajyal Al Falah, the school with an
enormous heart for children.
To ensure that your children will receive a quality education in the time frame that we panned
for them, we would like to remind you of our school timings that we will strictly adhere to:
The school timings for the Kindergarten students are:
7:45 a.m. to 13:00
The door at the KG Department will close at 8:10 a.m. and will open at 13:00 for dismissal.
Due to safety reasons and temperature checks during COVID-19, late students will not be
accommodated after 8:10 a.m.
The school timings for the Elementary, Middle and High school students are :
7:45 a.m. to 15:00
The elementary, middle and high school department doors will close at 8:10 a.m. and open at
15:00 for dismissal.
Due to safety reasons and temperature checks during COVID-19, late students will not be
accommodated after 8:10 a.m.
Parents must be punctual and understand that students will miss out on valuable teaching and
learning when they arrive late at school.
The main reception must not be used for any student to enter the school. Students must be
punctual and use their designated areas to enter the school.
Bus students early release
If parents do not want to use bus transportation on any day of the week, they MUST inform the
school's receptionist by 11:00 a.m. of their intention to fetch their child (ren). If parents call the
school after 11:00 a.m., and later, the children will not be taken off the buses due to the school's
internal organisation and safety regulations.
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Early release for specific reasons
Students would not be released early unless the nurse called the parents for a valid reason, such
as a medical appointment. If students need to attend medical examinations, parents must inform
the school one day before the medical appointment and complete a form at reception if the
student will miss a day of school.
Students' discipline and attendance
At Ajyal Al Falah, we believe in reinforcing positive discipline, and we do not tolerate disrespect,
disruption of classes, or any violations of the school rules.
All parents with students in Grade 5-11 will be requested to read the school's discipline protocols
and sign their children's discipline contracts.
Depending on the severity of the infringement grade, the violation of the school rules might
result in suspension or withdrawal of admission.
Attending school regularly is mandatory and will ensure the successful attainment and progress
of students. Parents are requested to support the school to ensure that their children adhere to
the school behavior rules and attend their classes regularly.
Parents will be called when their children are absent and disrespectful, and not following the
school rules.
The school follows the IRTIQAA assessment criteria with the following categories for students’
attendance: (Document: United Arab Emirates Irtiqaa School Inspection Framework p. 36)
Attendance and punctuality will be indicated on the termly report cards.
Outstanding

Good

Acceptable

Weak

Very Weak

Attendance and Attendance Attendance is
Attendance is Attendance is less
punctuality
is at
at least 94%.
92%.
than 90%.
Attendance is at least 96%.
least 98%.
We trust that our parents will support their children to be punctual, arrive (before 8:10 a.m),
and attend school regularly.
We wish you a blessed and safe term ahead.
Yours sincerely,
Antoinette Brown
Principal Director
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التاريخ 5 :سبتمبر 2021
تعميم رقم  4/العام األكاديمي 2021-2022
املوضوع :مواعيد املدرسة املهمة  ،الخروج قبل الوقت وانضباط الطالب
ّ
السادة أولياء األمور الكرامّ ،
تحية وبعد
نشكركم على اختياركم ملدرسة أجيال الفالح ذات القلب الكبير لألطفال.
لضمان حصول الطالب على تعليم جيد في اإلطار الزمني الذي حددناه لهم ،نود أن نذكركم بضرورة االلتزام بمواعيد مدرستنا:
املواعيد املدرسية لطلبة الروضة هي:
ً
صباحا حتى 13:00
7:45
ً
ظهرا ً .
صباحا وتفتح في الساعة ً 13:00
نظرا ألسباب تتعلق بالسالمة وقياس درجة الحرارة أثناء
تغلق بوابة قسم رياض األطفال في الساعة 8:10
ً
 ، COVID-19لن يتم السماح بدخول الطالب املتأخرين بعد الساعة  8:10صباحا.
مواعيد املدرسة لطالب من الصف األول الى الصف الحادي عشر هي:
ً
صباحا حتى 15:00
7:45
ً
ظهرا ً .
صباحا وتفتح في الساعة ً 15:00
نظرا ألسباب
تغلق جميع البوابات الخاصة بطالب الصف االول الى الصف الحادي عشر في الساعة 8:10
ً
تتعلق بالسالمة وقياس درجة الحرارة أثناء  ، COVID-19لن يتم السماح بدخول الطالب املتأخرين بعد الساعة  8:10صباحا.
ً
ً
يجب أن يلتزم اآلباء باملواعيد املحددة وأن يدرك الجميع بأن الطالب سيفقدون
وتعلما قيمين عند وصولهم متأخرين إلى املدرسة.
تعليما
يجب عدم استخدام مدخل املدرسة الباب الرئيس ي ألي طالب لدخول املدرسة .يجب على الطالب االلتزام باملواعيد واستخدام املناطق
املخصصة لهم ّ
للدخول .
املغادرة قبل نهاية الدوام الرسمي لطالب الحافالت:
عند الرغبة بعدم عودة الطالب بالحافلة في أي يوم من أيام األسبوع واصطحابهم بالسيارات الخاصة ،يجب عليكم إبالغ قسم االستقبال قبل
ً
ً
صباحا ،لن يتم املوافقة على الطلب ولن يسمح بنقل األطفال من
صباحا بذلك .إذا اتصل ولي االمر باملدرسة بعد الساعة 11:00
الساعة 11:00
قوائم طالب الحافالت وذلك حفاظا على التنظيم الداخلي للمدرسة ولوائح السالمة.
املغادرة قبل نهاية الدوام الرسمي ألسباب محددة:
حسب لوائح املدرسة الداخلية لسياسات الدخول والخروج ،يمنع جميع الطالب من املغادرة قبل نهاية الدوام الرسمي إال إذا اتصلت املمرضة بولي
األمر لسبب وجيه .أو في حالة موعد طبي ،عندها يجب على أولياء األمور إبالغ املدرسة قبل يوم واحد من املوعد الطبي ،وإكمال النموذج في مكتب
االستقبال إذا كان الطالب سيتغيب عن يوم دراس ي.
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انضباط الطالب وحضورهم:
في أجيال الفالح  ،نؤمن بتعزيز االنضباط اإليجابي  ،وال نتسامح مع عدم االحترام أو تعطيل الفصول الدراسية أو أي انتهاك لقواعد املدرسة.
سيطلب من جميع أولياء األمور الذين لديهم طالب في الصف الخامس إلى الحادي عشر قراءة بروتوكوالت االنضباط باملدرسة و ّ
ُ
التوقيع عليها .
نؤكد على ان املدرسة تدرس كل حالة عدم انضباط حسب شدتها ،فقد يؤدي انتهاك القواعد املدرسية إلى تعليق أو سحب القبول في املدرسة .
أمرا إلز ً
يعد الحضور إلى املدرسة بانتظام ً
اميا وسيضمن التحصيل والتقدم الناجح للطالب .لذا ُيطلب من أولياء األمور دعم املدرسة لضمان االلتزام
بقواعد السلوك املدرس ي وحضور فصولهم بانتظام.
سيتم استدعاء أولياء األمور في حالة الغياب املتكرر أو عدم احترام الكادر املدرس ي او الطالب ،وعدم االلتزام بقواعد وأنظمة املدرسة.
تتبع املدرسة معايير تقييم  IRTIQAAمع الفئات التالية لحضور الطالب( :لجنة تفتيش ارتقاء للمدارس صفحة  - 36اإلمارات العربية املتحدة)
يتم اضافة نسبة حضور الطالب في بطاقة األعداد حسب املالحظات التالية:
ممتاز

جيد

مقبول

ضعيف

ضعيف جدا

نسبة الحضور
 ٪98على األقل

نسبة الحضور  ٪96على
األقل

نسبة الحضور ٪94
على األقل

نسبة الحضور
 ٪92على األقل.

نسبة الحضور أقل من
.٪90

ً
صباحا)  ،ويذهبون إلى املدرسة بانتظام.
نحن على ثقة من أن أولياء األمور سوف يدعمون أطفالهم ليكونوا دقيقين  ،ويصلون (قبل الساعة 8:10
ً
نتمنى لكم ً
وقتا مباركا  ،وفترة آمنة في املستقبل.
مع فائق االحترام والتقدير،
أنطوانيت براون
مديرة املدرسة
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